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Oudste van dienst = OvD André Duijzer 

Chazan vacant  

Welkom, mededelingen, gebeden OvD 

1. E-002 Sabbat Shalom medley (audio / video) 
➢ Welkom + mededelingen 

o Volgende week: parasja Pinchas 
o 17th of Tammuz: 

▪ Mozes brak de stenen tafelen 
▪ Tijdens de Babylonische strijd om Jeruzalem 

geen schapen om te offeren 
▪ Apostomos verbrandde de heilige Torah 
▪ Een afgod werd in de tempel geplaatst 
▪ De muren van Jeruzalem werden doorbroken 

➢ Sh’ma 
➢ De 10 woorden       
➢ Gebed voor de dienst  

2. Ps. 92 Tov Lehodat L’Adonai (audio / video) 
 

Sidoer lezing André 

Parasha Balak Annemiek 

Zangdienst Annemiek 

Lezen Micha 5 

Lofprijzing 

3. 194 U maakt ons één, U bracht ons (audio / video) 

4. 162 ‘k zal U loven o Heer (audio / video) 

5. 439 Machtig is de Naam van de Heer (audio / video) 
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Aanbiddingsliederen 

6. 715 Wat hou ik van Uw huis (audio / video) 

7. 184 Wie op de Heer vertrouwen (audio / video) 

8. 756 Ik wil zijn in de schuilplaats vd Allerhoogste (audio / video) 

Gebed met de hele gemeente (iedereen mag met kort gebed meedoen, na amen vorige) 

Bijbelstudie: Balak 

Offergavelied (oproep voor collecte) 

Giften kunnen gegeven worden in het klaarstaande offerkistje. 

9.  155 Hij is de Almachtige (audio / video) 

Zegenbede:    Hebreeuws: Chazan 

Nederlands: André Duijzer 

Slotlied 

10. 744 Jeruzalem, de stad van trouw (audio / video) 

Afsluiting dienst en gebed voor de maaltijd: OvD 

U/Jij wordt van harte uitgenodigd om, samen met ons, na de dienst de 

lunch te gebruiken. 

E-002 Sabbat Shalom Medley 
1 Sabbat Shalom, sabbat shalom, 

sabbat, sabbat, sabbat, sabbat shalom, 

sabbat shalom, sabbat shalom, 

sabbat, sabbat, sabbat, sabbat shalom, 

sabbat, sabbat, sabbat, sabbat shalom, 

sabbat, sabbat, sabbat, sabbat shalom, 

sabbat shalom, sabbat shalom,  

sabbat, sabbat, sabbat, sabbat shalom. 

Sabbats vrede, sabbats vrede, 

sabbat, sabbat, sabbat, sabbats vrede, 

sabbats vrede, sabbats vrede, 

sabbat, sabbat, sabbat, sabbats vrede, 

sabbat, sabbat, sabbat, sabbats vrede, 

sabbat, sabbat, sabbat, sabbats vrede, 

sabbats vrede, sabbats vrede, 

sabbat, sabbat, sabbat, sabbats vrede. 
2 Am Israël, am Israël, am Israël chai, ‘t volk Israël, ‘t volk Israël, ‘t volk Israël leeft, 

‘t volk Israël, ‘t volk Israël, ‘t volk Israël leeft, 
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Am Israël, am Israël, am Israël chai, 

Am Israël, am Israël, am Israël chai, 

Am Israël, am Israël, am Israël chai. 

‘t volk Israël, ‘t volk Israël, ‘t volk Israël leeft, 

‘t volk Israël, ‘t volk Israël, ‘t volk Israël leeft, 

3 Od avinu chai, od avinu chai, 

od avinu, od avinu, od advinu chai, 

Od avinu chai, od avinu chai, 

od avinu, od avinu, od advinu chai. 

Onze Vader leeft, onze Vader leeft, onze 

Vader, onze Vader, onze Vader Leeft. 

Onze Vader leeft, onze Vader leeft, onze 

Vader, onze Vader, onze Vader Leeft. 

4 Hevenu shalom aleichem, 

Hevenu shalom aleichem, 

Hevenu shalom aleichem, hevenu sha-

lom shalom shalom aleichem. 

Hevenu shalom aleichem, 

Hevenu shalom aleichem, 

Hevenu shalom aleichem, hevenu sha-

lom shalom shalom aleichem. 

Wij brengen jou vrede, 

wij brengen jou vrede, 

wij brengen jou vrede, 

wij brengen jou vrede, vrede, vrede. 

Wij brengen jou vrede, 

wij brengen jou vrede, 

wij brengen jou vrede, 

wij brengen jou vrede, vrede, vrede. 
5 Shalu Shalom Yerushalayim, 

shalu Shalom Yerushalayim, 

shalu Shalom Yerushalayim, 

shalu Shalom Yerushalayim, 

shalu shalom, shalu shalom, shalu sha-

lom, shalu shalom Yerushalayim. 

Bidt om de vrede voor Jerusalem, 

bidt om de vrede voor Jerusalem, 

bidt om de vrede voor Jerusalem, 

bidt om de vrede voor Jerusalem, 

bidt om vrede, bidt om vrede, bidt om 

vrede, bidt om vrede voor Jerusalem. 
6 Pray for the peace of Jerusalem, 

pray for the peace of Jerusalem, 

pray for the peace of Jerusalem, 

pray for the peace of Jerusalem, 

Pray for the peace of Jerusalem, 

pray for the peace of Jerusalem, 

Jerusalem shall live in Peace. 

Bidt om de vrede voor Jerusalem, 

bidt om de vrede voor Jerusalem, 

bidt om de vrede voor Jerusalem, 

bidt om de vrede voor Jerusalem, 

bidt om de vrede voor Jerusalem, 

bidt om de vrede voor Jerusalem, 

Jerusalem zal in vrede leven. 
7 Shalu Shalom Yerushalayim, 

shalu Shalom Yerushalayim, 

shalu Shalom Yerushalayim, 

shalu Shalom Yerushalayim, 

shalu shalom, shalu shalom, shalu sha-

lom, shalu shalom Yerushalayim. 

Bidt om de vrede voor Jerusalem, 

bidt om de vrede voor Jerusalem, 

bidt om de vrede voor Jerusalem, 

bidt om de vrede voor Jerusalem, 

bidt om vrede, bidt om vrede, bidt om 

vrede, bidt om vrede voor Jerusalem. 
8 Shalu Shalom Yerushalayim, 

shalu Shalom Yerushalayim, 

shalu Shalom Yerushalayim, 

shalu Shalom Yerushalayim, 

Bidt om de vrede voor Jerusalem, 

bidt om de vrede voor Jerusalem, 

bidt om de vrede voor Jerusalem, 

bidt om de vrede voor Jerusalem, 
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shalu shalom, shalu shalom, shalu sha-

lom, shalu shalom Yerushalayim. 
bidt om vrede, bidt om vrede, bidt om 

vrede, bidt om vrede voor Jerusalem. 
9 Sabbat Shalom, sabbat shalom, 

sabbat, sabbat, sabbat, sabbat shalom, 

sabbat shalom, sabbat shalom, 

sabbat, sabbat, sabbat, sabbat shalom, 

sabbat, sabbat, sabbat, sabbat shalom, 

sabbat, sabbat, sabbat, sabbat shalom, 

sabbat shalom, sabbat shalom,  

sabbat, sabbat, sabbat, sabbat shalom. 

Sabbats vrede, sabbats vrede, 

sabbat, sabbat, sabbat, sabbats vrede, 

sabbats vrede, sabbats vrede, 

sabbat, sabbat, sabbat, sabbats vrede, 

sabbat, sabbat, sabbat, sabbats vrede, 

sabbat, sabbat, sabbat, sabbats vrede, 

sabbats vrede, sabbats vrede, 

sabbat, sabbat, sabbat, sabbats vrede. 
 

Tov lehodot la'Adonai It is good to give thanks to God 
1 Tov lehodot la'Adonai,   

ulzamer leshimcha Elyon,  

lehagid baboker chasdecha  

ve’emunatcha beleilot. 

1 It is good to give thanks to the Lord, 

and to sing to Your Name o most High, 

to claim Your Love in the Morning, 

and Your faithfulness in the Night. 
2 Alei asor ve’alei navel, 

alei higayon bechinor, 

lehagod baboker chasdecha, 

ve’emunatcha beleilot. 

2 To the music of the Flute and Harp, 

with the resounding music of the Lyre,  

to claim Your Love in the Morning, 

and Your faithfullness in the Night. 
3 Tov lehodot la'Adonai,   

ulzamer leshimcha Elyon,  

lehagid baboker chasdecha  

ve’emunatcha beleilot. 

3 It is good to give thanks to the Lord, 

and to sing to Your Name o most High, 

to claim Your Love in the Morning, 

and Your faithfulness in the Night. 
4 Ki simachtani Adonai befo’alecha, 

bema’asei yadecha aranen, 

ma gadlu ma’aseicha Adonai, 

me’od amku machshevotecha. 

4 For You make me glad for Your deeds o 

Lord, 

I sing for joy at the works of Your Hand, 

You great are Your deeds o Lord, 

how deep are Your thoughts. 
5 Tov lehodot la'Adonai,   

ulzamer leshimcha Elyon,  

lehagid baboker chasdecha  

ve’emunatcha beleilot. 

lehagid baboker chasdecha  

ve’emunatcha beleilot. 

5 It is good to give thanks to the Lord, 

and to sing to Your Name o most High, 

to claim Your Love in the Morning, 

and Your faithfulness in the Night. 

to claim Your Love in the Morning, 

and Your faithfulness in the Night. 
 

194 U maakt ons één, U bracht ons tezamen 
1 U maakt ons één. 

U bracht ons tesamen, 

2 Wordt uw wil gedaan, 

dan bindt het ons saam, 



6 
 

wij eren en aanbidden U. 

U maakt ons één, U bracht ons tesamen, 

wij eren en aanbidden U.. 

iedereen zal deel zijn van uw gezin. 

Wordt uw wil gedaan, 

dan bindt het ons saam, 

iedereen zal deel zijn van uw gezin. 
 

162 ‘k zal U loven o Heer  
1 'k Zal U loven, o Heer, 

in het midden van de volken. 

En ik zing psalmen voor U onder de na-

tiën. 

Want uw liefde Heer, is groot, 

zo hoog als de wolken. 

En uw grote trouw, uw grote trouw, 

reikt hemelhoog. 

2 Wees verheven, o God, boven de wol-

ken. 

Laat uw glorie zijn over heel de aarde. 

 

439 Machtig is de Naam van de Heer 
1 Machtig is de naam van de Heer. 

Machtig is de naam van de Heer. 

Machtig is de naam van de Heer, mijn 

God. 

2 De naam van de Heer is 

als een toren; 

een veilige schuilplaats 

voor wie Hem dient 
3 Heilig is de naam van de Heer. 

Heilig is de naam van de Heer. 

Heilig is de naam van de Heer, mijn God. 

4 Ere zij de naam van de Heer. 

Ere zij de naam van de Heer. 

Ere zij de naam van de Heer, mijn God. 

 

715 Wat hou ik van Uw huis  
1 Wat hou ik van Uw huis 

Heer van de hemelse legers. 

Ik kan zo sterk verlangen naar 

de binnenpleinen van de Heer. 

Diep in mijn lijf is zo'n heimwee, 

zo'n blijvende schreeuw om de Levende 

God. 

2 Een vogel is er thuis, 

Heer van de hemelse legers. 

Een zwaluw voedt haar jongen op 

bij U onder de pannen, God. 

Wonen bij U is een zegen, 

zo'n blijvende kans om te zingen voor U. 

3 Gelukkig wie naar U 

vol van verlangen op weg zijn, 

zelfs in het dorre bomendal 

zien zij een bron en regenval, 

gaan zij van zegen tot zegen, 

naar God die verschijnt in Zijn heilige 

stad. 

4 Ach hoor en kijk naar mij, 

Heer van de hemelse legers. 

Ja liever één dag dicht bij U 

dan duizend dagen zonder U. 

Liever bij U aan de drempel 

dan binnen te zijn in een duistere tent. 
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5 De Heer beveiligt ons, eer en geluk zal Hij geven 

Hij heeft Zijn liefde nooit ontzegd aan mensen, eerlijk onderweg. 

Heer van de Hemelse legers, gelukkig zijn zij die vertrouwen op U. 

Wat hou ik van Uw huis! 
 

184 Wie op de Heer vertrouwen  
1 Wie op de Heer vertrouwen, 

zijn als de berg Sion die niet wankelt, 

maar voor altoos blijft. 

 

2 Rondom Jeruzalem zijn bergen; 

zo is de Heer rondom zijn volk 

van nu aan tot in eeuwigheid, 

halleluja, halleluja. 
 

756 Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste 
1 Ik wil zijn in de schuilplaats van de Al-

lerhoogste, 

zijn in de schaduw van de Almachtige. 

Ik wil zijn in de handen van mijn God, 

mijn Maker, 

overnachten in Zijn aanwezigheid. 

2 U bevrijdt mij uit de handen van bela-

gers, 

U redt mij van de gruw’lijke dood. 

En de nachten hoef ik niet meer te vre-

zen, 

of de pijlen die op mij zijn gericht. 
R Want ik ben veilig bij U, 

beschut onder Uw vleugels. 

Ik ben veilig bij U; U antwoordt als ik 

roep. 

Ik ben veilig bij U, veilig bij U 

als ik woon in de schuilplaats 

van de Allerhoogste. 

3 Ik wil zijn in de schuilplaats van de Al-

lerhoogste, 

zijn in de schaduw van de Almachtige. 

Ik wil zijn in de handen van mijn God, 

mijn Maker, 

overnachten in Zijn aanwezigheid. 

4 U stuurt engelen om mij steeds te be-

schermen; 

zij waken dag en nacht over mij. 

Met hun handen zullen zij mij steeds 

dragen; 

en geen hindernis die mij tegenhoudt. 

5 U bent mijn toevlucht, U bent mijn ves-

ting. 

U bent mijn God, op Wie ik vertrouw. 

U wilt mij bevrijden, mij altijd redden. 

In mijn nood bent U steeds heel dicht bij 

mij. 
6 Ik wil zijn in de schuilplaats van de Allerhoogste, 

overnachten in Zijn aanwezigheid. 
 

155 Hij is de Almachtige  
1 Hij is de Almachtige,  

Hij is de Waarachtige,  

Hij is alles in al,  

dat is iets dat is en komen zal ... 

2 Hij is de Almachtige,  

Hij is de Waarachtige,  

Hij is alles in al,  

dat wat is en zal ... 
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744 Jeruzalem, de stad van trouw 
1 Jeruzalem, de stad van trouw 

Jeruzalem, de heilige stad 

Jeruzalem, gezegend ben je 

God heeft jou zo liefgehad 

2 Wij bidden je vrede toe, Jeruzalem 

En rust binnen je muren 

Shalom, Jeruzalem 

Mag zijn vrede eeuwig duren 
3 Jeruzalem, geliefde stad 

Jeruzalem, de stad van de Heer 

Jeruzalem, gezegend ben je 

God brengt in jouw lot een keer 

4 Wij bidden je vrede toe, Jeruzalem 

En rust binnen je muren 

Shalom, Jeruzalem 

Mag zijn vrede eeuwig duren 
5 Wij treuren om de pijn die jij moet lij-

den 

En bidden dat de Heer je zal bevrijden 

Shalom is er voor hen 

6 Die bidden om vrede voor Jeruzalem 

En rust binnen haar muren 

Shalom, Jeruzalem 

Mag zijn vrede eeuwig duren 
7 Wij bidden je vrede toe, Jeruzalem 

En rust binnen je muren 

Shalom, Jeruzalem 

Mag zijn vrede 

Zijn vrede eeuwig duren! 

 

Mocht u vragen hebben, neemt u dan contact op met: 

Dhr. A. Duijzer   06-40355608  a.duijzer@ebhen-shetijah.nl 
 

Giften kunnen overgemaakt worden op de bankrekening van ‘Ebhen ShêtíJáh, ge-

meente van het Levende Woord: NL48 INGB 0009 4378 38. 
 

De naam, ‘Ebhen ShêtíJáh, heeft een aantal betekenissen: 

1. Het is de funderingsrots van de aarde die gelegen is op de Tempelberg [Sion] te 

 Jeruzalem, waar overheen het Heilige der Heiligen geplaatst  was. 

2. Rondom die Rots was de hof van Eden aangelegd. 

3. Vanuit die hof van Eden ontsprong de rivier die de hof bevochtigde. 

4. Het is de Rots waarop de Ark van Noach strandde. 

5. Isaac werd daar bevrijd door JHWH doormiddel van het offerlam. 

6. Het is een verwijzing naar de rivier van het water des levens volgens Op. 22:1-2, 

 waar de bladeren ter genezing voor de volkeren aan de bomen groeien. 

7. Het verwijst naar de Thora, de vijf boeken van Mozes, de basis van de  Bij-

bel. 

8. Tenslotte verwijst het naar Yeshua, de vleesgeworden Thora, zie  Op. 5:6, wat 

 gesymboliseerd wordt door de Menorah. 
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40 BALAK Numeri 22:2 - 25:10 

Balak, de zoon van Tsipor, de koning van Moav, had gezien dat Jisrael de strijd met 

Emor had gewonnen. De bewoners van Mo-av waren bang voor het volk van Jisrael 

omdat het een machtig volk was. De bewoners van Mo-av spraken tot Balak: "Nu zal 

dit volk met hun vee de hele omgeving afgrazen totdat er geen groene grasspriet 

meer is." 

Balak de koning van Mo-av zond afgezanten naar Bileam de zoon van Be-or met de 

mededeling: "Daar is een volk uit Egypte getrokken dat na een omzwerving nu tegen-

over mij staat; het is een groot volk Kom en vervloek jij voor mij dit volk opdat ik het 

kan verslaan en verjagen want ik weet dat wie uw zegen ontvangt, gezegend wordt, 

maar wie door u vervloekt wordt, is vervloekt" (Zie ook parasja 03 Lech lecha) De 

oudsten van Mo-av gingen op weg naar Bileam en brachten hem de woorden van 

Balak. 

Bileam antwoordde: "Blijft u hier overnachten, dan zal ik u in de ochtend antwoord 

geven" en dus bleven de afgezanten van Balak bij Bileam overnachten. In de nacht 

kwam God tot Bileam en zei: 'Wat zijn dat voor mensen die bij jou overnachten" en 

Bileam antwoordde: "Dat zijn afgezanten van Balak de zoon van Tsippor de koning 

van Mo-av die mij gevraagd heeft dat volk dat uit Egypte is getrokken en zo groot en 

machtig is te vervloeken." 

Hierop antwoordde God: "Jij kunt dit volk niet vervloeken, want het is door mij geze-

gend." 

Toen Bileam 's ochtends opstond antwoordde hij zoals beloofd de afgezanten van 

Balak en hij zei: "Ga terug naar uw land want de Eeuwige geeft mij geen toestem-

ming." 

De afgezanten gingen terug naar Balak en vertelden hem wat er gebeurt was. Op-

nieuw zond Balak boden naar Bileam. Zij kwamen bij Bileam en zeiden: "Zo spreekt 

Balak de zoon van Tsippor: 'Ik zal u buitengewoon rijk belonen met wat maar vraagt. 

Wat u vraagt zal ik geven maar vervloek voor mij dit volk" maar Bileam antwoordde: 

"Al zou Balak mij zijn huis vol zilver en goud geven, dan nog zou ik het verbod van de 

Eeuwige niet overtreden. Maar blijft u hier toch overnachten, dan zal ik weten wat 

de Eeuwige mij zegt" 

's Nachts kwam de Eeuwige tot Bileam en zei: "Je mag gaan, maar alleen dat wat ik je 

opdraag mag je zeggen of doen." 

De volgende morgen maakte Bileam zich klaar voor de reis. Hij zadelde zijn ezelin en 

ging met de mannen mee naar Mo-av. 

God plaatste een engel op de weg om Bileam tegen te houden. Toen de ezelin de en-

gel van de Eeuwige zag staan met een getrokken zwaard, week de ezelin van de weg 

af en ging het veld in. Bileam sloeg de ezelin opdat deze weer op de weg zou gaan. 
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Toen ging de engel staan op een smal pad tussen de wijngaarden met aan weerszij-

den een stenen muur. 

De ezelin zag de engel en drukte zich tegen de muur en beknelde daar de voet van 

Bileam waarna Bileam de ezelin opnieuw sloeg. De ezelin liep door maar de engel 

ging nu staan op een plaats waar de ezelin niet naar rechts en niet naar links kon. De 

ezelin ging liggen. Bileam werd woedend en sloeg de ezelin opnieuw met zijn stok. 

Toen opende de Eeuwige de mond van de ezelin en deze sprak: "Wat heb ik gedaan 

Bileam dat u mij al drie keer geslagen hebt?" en Bileam antwoordde: 

"Omdat jij steeds stopt! 0 had ik maar een zwaard dan had ik je gedood." Maar toen 

opende de Eeuwige de ogen van Bileam en zag hij de engel daar staan met het 

zwaard in zijn hand. 

De Engel zei: 'Waarom heb jij je ezelin drie maal geslagen? Zij zag mij wel en ging 

voor mij opzij. Dat is jouw redding geweest want anders had ik jouw gedood." 

De engel sprak tot Bileam: "Ga met deze mannen mee, maar, alleen de woorden die 

ik je zal ingeven mag je zeggen." Daarna ging Bileam mee naar Balak. 

Bileam sprak tot Balak: "Ik ben nu wel gekomen, maar wat kan ik doen? De Eeuwige 

heeft mij bezworen dat ik alleen de woorden die de engel van de Eeuwige mij ingeeft 

mag spreken." 

(2) De volgende morgen nam Balak Bileam mee en liet hem de heuvel bestijgen van-

waar hij uitzicht had over een deel van het volk. De Eeuwige legde Bileam het woord 

in de mond en Bileam sprak: (4) "Uit Aram bracht Balak de koning van Mo-av mij hier 

om Ja-akov te vervloeken. Jisrael en zijn volk. Hoe kan ik vervloeken wat gezegend is 

door de Eeuwige? Want ik zie, het is een volk dat zich niet mengt onder de volkeren. 

Wie kan tellen het stof der aarde of zelfs maar een kwart van de kinderen van Jis-

rael? Het is een gezegend volk." 

Balak sprak boos tot Bileam: "Wat heeft u gedaan? Ik heb u gevraagd mijn vijanden 

te vervloeken en u zegent ze!" 

Bileam antwoordde: "Ik mag alleen dat uitspreken wat de Eeuwige mij in de mond 

legt." 

Balak sprak en zei "Ga met mij mee naar een andere plek vanwaar je heel het volk 

kunt zien, van hier af ziet u slechts een deel" 

Balak nam Bileam mee naar de Wachtersheuvel vanwaar ze nog een beter uitzicht 

hadden op het volk. Daar legde de Eeuwige Bileam de volgende woorden in de 

mond: "Sta op Balak en luister. Ik, Bileam, heb opdracht gekregen te zegenen en ze-

genen zal ik. De Eeuwige wil geen onheil bij Ja-akov, geen ramp bij Jisrael. De Eeu-

wige is met hem en zijn volk. Hij is de God die hen uit Egypte heeft gevoerd. Ziedaar 

een volk dat zich als een leeuwin opricht en zich verheft als een leeuw" maar Balak 

zei tot Bileam: "Als u het volk niet vervloeken kunt, zegen het dan ook niet." Bileam 
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antwoordde: "Ik heb u toch gezegd dat ik alleen zal doen wat de Eeuwige mij op-

draagt" 

Balak nam Bileam mee naar de top van de berg Pe-or want, dacht Balak, misschien 

vandaar zal God Bileam andere woorden in de mond leggen. 

Bileam keek en zag Jisrael daar in de vallei geordend naar zijn stamindeling en de 

geest van God kwam over hem en hij zei: "Hoe goed zijn uw tenten Ja-akov, uw wo-

ningen Jisrael. (zie ook onder) Zij groeien als tuinen langs een rivier. Het water zal 

overvloeien uit de emmers. Die u zegent is gezegend Jisrael en wie u vervloekt is ver-

vloekt" (Zie parasha 03 Lech-lecha) 

Balak ontstak in woede tegen Bileam en zei: "haast u weg! Ik heb u geroepen om 

mijn vijanden te vervloeken en nu heeft u ze nu drie maal gezegend." 

Maar Bileam antwoordde: 'Ik had u gezegd dat ik alleen dat kan zeggen wat de Eeu-

wige mij in de mond legt" 

Bileam maakte zich gereed voor de terugreis en Balak bleef achter. 

Terwijl Jisrael in Sjitiem verbleef, nam het volk deel aan de offermaaltijden voor de 

Moabitische goden (zie 29 Acharei mot) en het volk at mee en wierp zich neer voor 

hun goden. De Eeuwige zei tegen Mosje: "Neem allen die andere goden vereerden 

en deelnamen aan de Moabitische offers en dood hen!" 

Daar kwam een man uit het volk van Jisrael en ging naar zijn Moabitische vrienden 

om te offeren onder de ogen Mosje en voor het oog van heel de raadsvergadering 

van. de kinderen van Jisrael die hij de ingang van de tent der samenkomsten ston-

den. 

(1) Toen Pinchas, de zoon van El-azar, de zoon van Aharon de priester dit zag, nam hij 

een speer in zijn hand, ging de man achterna en doorstak hem zodat hij dood neer 

viel. 

Uitleg 

De tekst die Bileam uitspreekt in plaats van een vervloeking: Is de tekst die wordt uit-

gesproken bij het binnentreden van de synagoge. 

Hoe goed zijn uw tenten Ja-akov 

uw woningen Jisrael. 
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Vragen over parasja Balak 

1. Was het goed wat Pinchas deed, hij heeft hier wel een mens gedood? 

2. Waarom wordt hier "een kwart van de kinderen van Jisrael" genoemd? 

3. Waarom is het nodig om Bileam met die engel tegen te houden en dan uit-

eindelijk te laten gaan? 

4. Balak komt uir Aram. Is dat dezelfde Aram als waar Awraham vandaan komt 

(Zie parasja 05 Chajei-Sara)? 

Om over na te denken 

Is het niet dom van Balak om toch te proberen om Bileam te laten vervloeken als Bi-

leam duidelijk aangeeft daar niet toe bereid te zijn. 

En geloofde Balak dat de vloek van Bileam sterker zou zijn dan de zegen van God? 

Waarom kiest Balak er voor aan Bileam te vragen het volk Jisrael te vervloeken; hij 

had ook van Bileam kunnen vragen zijn eigen volk te zegenén. 

Haftara  Micha: 5: 6-14; 6: 1-8. 

Brit Chadasha Romeinen 11:25-32. 


